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Tên tổ chức, cá nhân : Công ty TNHH Tuệ Linh

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  02026/2016/XNQC-ATTP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 04 62824344

20244/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Sâm nhung
cường lực Tuệ Linh 1

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
2. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
3. Quảng cáo trên các website
4. Quảng cáo bằng băng rôn
5. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
6. Quảng cáo trên báo chí
7. Thông tin đính kèm hộp sản phẩm, quảng cáo trên báo chí, phương tiện giao
thông, xe buýt, poster, banner, tờ rơi, standee, vật thể phát quang, vật thể trên
không, vật thể di động, báo điện tử, internet, tài liệu dùng trong hội thảo, hội nghị
khách hàng, trưng bày bảng hiệu, hình ảnh quảng cáo trong nhà thuốc, hiệu
thuốc…

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 02114/2016/XNQC



TL'ELINH

"'i1.t*ib*

Iirit 1.l l/rJrl1.1 sirtit JL,tc - lfitirt y

""t\
Chlnh vi vdy, cac chuy€n gia hdng CIdu cfia c6ng ty Tu€ Linh da
phdi hop voi cac nhd khoo hoc sdn xudt thanh c6ng thttc phdrn
bdo v€ s(rc kh6e sAM NHUNG CUdNG LvC TUE t-tNH v6i thdnh
phdn nnung htou edl Ck citng 3 loai sdm qui:56m Cau, Sdm
Tongkat AIi, Sdm t6a duong.
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.TING cU0NG CHTIC NANG sINH tY.

. LAM CHAM quA TftiruH MAN DUC NAM.

- cAtrHrtrrt T|NH TRANG uRt'tn cArvt, t{AN cxf xuArrlNn sdnn.

Thg phdm bdovQ sitc kh6e

Sdm nhung cddng lgc TUQ Linh - phi hqp cho
nhttng ngndi hay m€t m6i, cd thd suy nhndc,
nh&ng ngudi co ddu hi€w suy gi6m sinh $, r6i
loan c(dng duong.
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Sdn ph1rn ndy khonE ph&i la thu&c ud kftd,ngrco fde dq{mg ff?ay th& thulc chi"ra bqnh.

66NG TY

ffiAel{ tttlttttt ttfiU tlIII

TU$ LINH
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